QAD รัง้ อันดับ Top 100 ผูใหบริการซอฟตแวรชน
ั้
นํ าระดับโลก 2 ปี ซอนดาน Food Logistics

บริษท
ั  คิวเอดี หรือ QAD Inc. (Nasdaq: QADA) (Nasdaq: QADB) ผูใหบริการ Cloud ERP ซอฟตแวร สําหรับ
ระบบบริหาร จัดการ ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลก ไดประกาศวา นิตยสาร Food
Logistic โดย AC Business Media ในสหรัฐอเมริกา จัดอันดับใหบริษท
ั QAD เป็ น 1 ใน 100 บริษท
ั ที่ไดรับการคัด
เลือกในปี 2562 และตอเนื่องมาเป็ นปีที่ 2 ในการจัดอันดับองคกรแหงปีใหกับผูใหบริการซอฟแวรและเทคโนโลยี ที่
มีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ ม
ื ทว
ั ่ โลก
“การใชซอฟตแวรและเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ ม
ื มากข้ น
ึ เรื่อยๆ โดยผาน
การใชงานเซ็นเซอรที่ใชในการตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือ WMS หรือแมกระทัง่ การจัดการคลังอาหารในโรง
งาน” Mr. John R. Yuva บรรณาธิการของ Food Logistics และฝายบริหาร Supply & Demand Chain.กลาว
“ความโปรงใสและความปลอดภัยของ Food supply chain ทัว
่ โลก จะไมสามารถอยูไดโดยปราศจากนวัตกรรมดาน
ซอฟตแวรและเทคโนโลยี ซึ่งผูที่ถูกเสนอช่ อ
ื ใน FL100+ จะชวยผลักดันและขับเคลื่อน Supply chain ใหเป็ นไปตา
มกฏระเบียบและนําไปสูการใชงานที่เกิดประโยชนแกทุกฝาย ไมวาจะเป็ นจากเกษตรกรไปสูผูผลิตอาหาร และจากผู
ผลิตอาหารไปสูผูบริโภค”
จากโรงงานผูผลิตอาหารและเครื่องด่ ม
ื กวา 500 แหงใน 85 ประเทศทว
ั ่ โลก QAD ไดพิสูจนแลววา การประยุกตใช
งาน ERP (Enterprise resource planning) ในโรงงานอาหารและเครื่องด่ ม
ื นัน
้ มีประสิทธิภาพจริง นอกจากนี้
QAD ยังไดมีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลกในหลายสาขา และทํางานรวมกับลูกคาที่เป็ น

หนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมนี้ดวย ดังนัน
้ ความรูและประสบการณของ QAD รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจึงถูก
ประยุกตใหกลายเป็ น QAD Adaptive ERP รวมทงั ้ โซลูชน
ั ่ ของ QAD DynaSys Demand and Supply Chain
Planning (DSCP) ซึ่งจะชวยในกระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตอาหารและเครื่องด่ ม
ื ไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทามกลางความทาทายในตลาดโลกปัจจุบัน
“QAD รูสึกเป็ นเกียรติอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสเป็ นหนึ่งในหลายๆบริษท
ั  ที่สรางสรรคซอฟตแวรและเทคโนโลยีในดาน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ ม
ื อีกครัง้ ในปีนี้” ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรมดานอาหารและเครื่องด่ ม
ื ของ QAD,
Mr. Stephen Dombroski กลาว “ขณะนี้เป็ นชวงเวลาที่ซับซอนและนาสนใจเป็ นอยางยิ่งสําหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารและเครื่องด่ ม
ื  เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ดังนัน
้ การใชกลยุทธแบบเดิมอาจจะไม
สามารถรับมือกับความทาทายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ ม
ื ได โดยเฉพาะการนํ าเทคโนโลยีมาใช พรอมๆไป
กับการตงั ้ รับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว แอปพลิเคชัน
่ QAD Adaptive ERP จึงเป็ นซอฟตแวร
ERP ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเทคโนโลยีขน
ั ้ สูงเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดีที่สุด”
บริษท
ั ที่มีช่ อ
ื ผูใหบริการซอฟตแวรและเทคโนโลยีชน
ั ้ นํา FL100+ Top Software and Technology Providers ปี 
2562 จะไดรับการตีพิมพในนิตยสารฉบับเดือนพฤศจิกายน / ธันวาคม 2562 ของ Food Logistics รวมถึงชองทาง
ออนไลนที่ www.foodlogistics.com
เกี่ยวกับ Food Logistics
Food Logistics โดย AC Business Media สื่อเพื่อธุรกิจ ที่นําเสนอเนื้อหาที่ตรงเป าหมายและการสงเสริมการขาย
แบบครบวงจรสําหรับธุรกิจในรูปแบบของ B2B ที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดในโลก พอรตโฟลิโอที่หลากหลายของ
บริษท
ั ฯ ใหบริการดานการขนสงโลจิสติกสซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมอ่ น
ื  ๆ ดวยการเผยแพรผานส่ อ
ื ออนไลนและ
โซเชียลมีเดีย
ทัง้ นี้ Food Logistic ไดจัดโครงการมอบรางวัลประจําปี เป็ นการยกยองบุคคลและผูนําองคกรในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องด่ ม
ื  ในสวนของบริษท
ั ผูใหบริการ ซอฟแวรและเทคโนโลยีตออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ ม
ื  บริษท
ั
QAD คือ 1 ใน 100 บริษท
ั ที่ไดรับการคัดเลือกในปี 2562 นี้
สําหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการโซลูชนระบบ QAD Adaptive ERP สามารถติดตอทีมงาน QAD
ประเทศไทย
ไดที่โทร: 02-202-9369 หรืออีเมล: cbd@qad.com
ขอมูลเพิ่มเติม www.qad.com
เกี่ยวกับบริษท
ั QAD Inc.
QAD Inc. เป็ นผูนําในการใหบริการซอฟแวร Enterprise Resource Planning หรือ ERP บนระบบ Cloud สําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตทว
ั ่ โลก ซอฟตแวร QAD Adaptive ERP สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจขององคกรโดยรวม

ทัง้  ดานการผลิต ซัพพลายเชน การเงิน การวิเคราะหขอมูล กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ และการวางแผน
ทรัพยากรในองคกร ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน นในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ ไดแก อุตสาหกรรม
ยานยนต (Automotive), อุตสาหกรรมสินคาอุปโภค บริโภค (Customer Products), อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องด่ ม
ื (Food & Beverage), อุตสาหกรรมสินคาเทคโนโลยี (High-tech), อุตสาหกรรมหนัก (Industrial) และ
อุตสาหกรรมดานอุปกรณการแพทย ชีวเวชศาสตร (Life Sciences)
ดวยความสามารถของ QAD Adaptive แอปพลิเคชัน ประกอบไปดวย ซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการคุณภาพ,
ซอฟตแวรการบริหารซัพพลายเชน, ซอฟตแวรดานการบริหารการขนสงและโลจิสติกส และความสามารถในการ
ทํางานรวมกันในระหวางองคกร (B2B) อยางรวดเร็ว วองไว และ มีประสิทธิภาพ (Rapid /Agile/ Effective)
บริษท
ั QAD กอตงั ้ ข้ น
ึ ในปี พ.ศ. 2522 โดย แพม ลอปเกอร ในฐานะผูออกแบบและติดตงั ้ ซอฟตแวร ERP ที่ครบวง
จร บริษท
ั QAD มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองซานตา บาบารา ในรัฐแคลิฟอเนียร ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสาขาอยู
ในประเทศตางๆทว
ั ่ โลก รวมทงั ้ สาขาในประเทศไทย ซึ่งกอตงั ้ มา 30 ปี  ปั จจุบันมีลูกคากวา 100 ประเทศทว
ั ่ โลก
QAD มุงมน
ั ่ ที่จะพัฒนาซอฟตแวร ERP เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพสูง
สุด
“QAD” เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ QAD Inc. ผลิตภัณฑหรือช่ อ
ื  บริษท
ั  อื่นทงั ้ หมดในที่นี้อาจเป็ น
เครื่องหมายการคาของเจาของที่เกี่ยวของ
———————————————————————————————————————————ฝ ายประสานงานส่ อ
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